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Samenvatting van procedure 509, gebruik certificatielogo
1

DOEL

Een bedrijf dat door Aboma Certificering is gecertificeerd, is gerechtigd certificatielogo’s te voeren.
Hiervoor gelden de voorwaarden zoals opgenomen in deze procedure. Het doel van deze procedure is te
komen tot een eenduidige werkwijze met betrekking tot het gebruik van certificatiebeeldmerk en -logos
en problemen te voorkomen. Het betreft het certificatielogo van Aboma Certificering, het logo van de
Raad voor Accreditatie (RvA), en de eventuele logos van schema beheerders zoals SSW en SCCM.
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BESCHRIJVING PROCEDURE

2.1 Toegestane certificatielogo’s en combinaties van certificatielogo’s
Binnen Aboma Certificering worden verschillende certificatielogo’s gebruikt. Door Aboma Certificering
gecertificeerde bedrijven mogen deze logos gebruiken voor die certificatieschema’s waarvoor ze
gecertificeerd zijn. De regels voor logogebruik gelden ook voor digitale documenten.
Alle combinaties van logos zijn mogelijk. Volledigheid is geen must. Met betrekking tot het gebruik van
het logo van de Raad voor Accreditatie gelden de volgende twee aanvullende maatregelen:
Het RvA ogo mag alleen gebruikt worden in combinatie met het Aboma logo.
Op geen enkele wijze mag de indruk gewekt worden dat de door Aboma
Certificering gecertificeerde organisatie zelf is geaccrediteerd door de RvA.
Certificatielogos mogen niet op producten, of verpakkingen van producten worden
geplaatst.
2.2

Lay-out

Logos dienen leesbaar te zijn en mogen geen enkele aanleiding geven tot discussie. Alleen voor
gecertificeerde bedrijven of afdelingen mogen de logos gebruikt worden. Bij logo gebruik voor een
Holding of Groep dient de gehele Holding cq Groep gecertificeerd te zijn. Bij drukwerk mogen
afwijkende kleuren gebruikt worden zoals bedrijfskleuren.
2.3 Goedkeur gebruik
Voordat een bedrijf het certificatielogo’s gebruikt, kan een voorbeeld voor goedkeuring aan Aboma
Certificering worden toegezonden.
2.4Controle op gebruik
Controle op naleving van logo gebruik vindt tijdens de gehele certificatie periode plaats. Dus zowel voor,
tijdens en na de audit en ook tussen de audits door. Misbruik van certificatielogo’s leidt tot een
essentiële tekortkoming waarvoor corrigerende maatregelen getroffen dienen te worden. Het media
waarmee het logo gebruik verspreid is mag dan per direct niet meer gebruikt worden.
Drie maanden na het schorsen dan wel intrekken van een certificaat wordt de website van het bedrijf
gecontroleerd op het correct gebruik van certificatielogo’s. Verwijzingen naar Aboma Certificering
dienen dan verwijderd te zijn. Indien dit niet het geval blijkt zal het bedrijf hierop aangesproken en
vervolgd worden tot de verwijzing verwijderd is dan wel juridische stappen zijn ondernomen.

